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A kormányzó szava.
Vitéz Horthy Miklós, Magyar- 

ország kormányzója az ország 
építő Szent István király emléke
zetére Székesfehérvárott, az ősi 
koronázó városban avatta fel az 
uj vitézeket. Avató beszédeben a 
vitézek nemzetes Főkapitánya a 
dicső magyar múlt tiszteletéről és 
a  férfierények legszebbikéről : a 
kötelességteljesítésről beszélt, a- 
mely a  legbiztosabb záloga a 
nemzet további fennm aradásának. 
Azt mondotta, hogy a Vitézi Rend
nek olyan állandó értékű nemzeti 
szervezetnek kell lenni, amely a 
hazához és az ősi alkotmányhoz 
mindenkor, minden körülmények 
között hű magyarokat tömörít m a
gában. Azt is m ondta a kormányzó, 
hogy a Vitézi Rendnek egyik leg
fontosabb hivatása, a nemzetfenn
tartó magyar társadalom m al össze
fogva, szem beszállani m indenolyan 
kísérlettel, amely az  ország nyu
galm át s a nemzet újjáépítő mun
káját megzavarni kívánja.

A legelső magyar em ber sza
vaira vitéz Imrédy Béla miniszter- 
elnök, az uj vitézek rangban leg
elsője válaszolt az avatást követő 
áldom áson, amikor társai nevében 
is megköszönte a Vitézi Rendbe 
történt felvételüket, ó  is a  nem
zeti kötelesség hiánytalan teljesí
tése mellett tett hitet, ami ma an 
nál fontosabb követelmény, mert 
olyan nehéz idők járnak felettünk, 
am ikor nem annyira az a legény, 
aki vágja, hanem  az, aki állja. 
Éppen ezért ma fokozottabban 
van szüksége az országnak a gaz
dasági, szociális és politikai téren 
is kötelességteljesítő vitézekre, a 
polgári erények s az alkotó munka 
valódi hőseire, akik mocsoktalan 
karddal a kezükben szerezték meg 
azt a  jogot, hogy etéren jópéldá
val járjanak mindenki előtt.

De abban is példát kell venni 
mindenkinek a vitézektől, a nem
zetnek szeretettel és őszinte bi
zalom m al nézett, harci viharokban 
edzett eme fiaitól, hogy Kormányzó 
Urunkhoz feltétlen hűséggel ra
gaszkodjunk és intelmeit megfo
gadva, az ő iránym utatásához 
tartsuk magunkat. Mert Horthy 
Miklós maga sem csak a harcté
ren vagy akkor volt vitéz, amikor 
M agyarországot a  bolsevizmus 
vörös fertőjéből kellett kiragadni, 
hanem  a nemzetnek romokból 
való felépítésében, az  alkotm á
nyos. bölcs állam vezetésben is, és 
a  belső egységnek, a  békés, m a
gyar testvérszerető vallási és tár
sadalm i összhangnak külpolitikai 
érdekből is fontos megteremtését 
célzó törekvésben is maga adja 
a  legnemesebb példát.

Énnek a  nemes törekvésnek 
hangja csendült fel a kormányzó 
ajkán  most is, amikor az  Euha-

risztikus Kongresszus alkalmából 
M agyarországra érkezett s Buda 
váréban vendégül látott pápai kö
vetre pohárköszöntőt mondott, s 
abban azt juttatta kifejezésre, hogy 
Krisztus királynak Szent István 
király évében rendezett ünnepén 
a magyarság is ünnepel, mert az 
ünnepség nemzeti és keresztény. 
Azt mondotta a kormányzó, hogy 
a pápai követ jelenlétének tényé
ben a magyar katolicizmus hűsé
gének és odaadásának  elismerését 
látja, amelyet a felekezeti különb
ség nélkül benső lelki egyetértés
ben élő magyar nemzet mélyen 
átérez és nem tud eléggé nagyra- 
becsülni.

Pacelli bíboros válasza ugyan
annak az elgondolásnak adott ki
fejezést. ami M agyarország kor
m ányzóját vezette. Ezekben a  na
pokban — mondotta — a  katolikus 
egyház látható feje fokozott buz- 
gósággal kéri Isten kegyelmét és 
az ég világosságát azoknak hatá
rozataira. gondjaira és súlyos ten-

Halúsz János várm. tüzrendészeti 
felügyelő az év elején elkészítette a 
vármegye 1937. évi tüzrendészeti 
állapotáról szóló jelentését, amelynek 
közérdeklődésre számot tartó fonto
sabb adatai a következők:

Veszprém megye területén a tűz
oltóságok mindenütt, nemcsak a vá
rosokban, községekben és gyárak
ban, hanem a pusztákon is meg 
vannak szervezve. Az előirt tűzoltó- 
szerek is legnagyobbrészt megvan
nak.

A tűzoltóságok létszámának meg
állapítása folyamatban van. A ki
képzés megfelelő. Az elmúlt évben 
különös gondot fordított a felügyelő 
a meglevő szerek jókarba helyezé
sére s a házi tüzoltószcrek pótlására. 
A vármegyében eddig 12 fecskendőt 
javítottak át, úgy, hogy azok 5—6 
évig kevés költséggel használhatók 
lesznek. Uj fecskendő-beszerzés nem 
volt.

Uj szertár építése három helyen 
tétetett folyamatba, több helyen pe
dig azokat kijavították és rendbe
hozták.

A tüzrendészeti felügyeletet a 
járási felügyelők kifogástalanul vég
zik s a tűzoltóságok működését a 
községi és körjegyzők, úgyszintén a 
főszolgabirák, s legfelső fokon az 
alispán, hathatósan támogatják.

Vármegyei tüzoltóvcrseny Vanyola 
községben volt, Marcaltő és Siófok 
községekben pedig körzeti verseny.

Majd az ellenőrzési szemlékről

nivalóira, akik M agyarország sor
sát kezükben tartják. A pápa kö
vete is tudta és hangoztatta, hogy 
itt. István király emlékezetének 
jegyében most egy „lovagias és 
vitéz nép“ ünnepel, amely „kelet- 
ről jött és lelkében a keleti gon
dolat mélységeit hordozza" ugyan, 
de nyugati földön nőtt naggyá és 
a nyugati kereszténységet védel
mezte évszázadokon át a  pogány
sággal szemben. Amiért éppen 
Nyugat részéről megaláztatás és 
hazájának feldarabolása lett a 
jutalma. És mert azt is jól tudják 
a Vatikánban, hogy a magyarra, 
ha az igazságot és bekét — am i
ért most harcol — elnyeri, a  jö- ! 
vőben is számíthat a  keresztény- | 
ség, ezért kívánta a pápai követ | 
pohárköszöntőjének befejező mon
dataiban azt, hogy a magyarság , 
„az igazság és béke jegyében ön
tudatos kitartással, az együttmű- ; 
■ködés és a másokkal való meg- ! 
értés szellemében haladhasson ! 
egy istenáldotta jövő felé. saját | 
boldogulására és az egész keresz
tény világ javára".

szólva, rámutatott a jelentés az épít
kezéseknél és a takarodásnál előirt 
tűzbiztonsági intézkedésekre.

Az utcák, terek, szérüskertek fá
sítása csak szórványosan indult meg.

A tűzjelzés a helyi viszonyoknak 
megfelelően mindenütt megvan oldva, i 
csak a gyors kivonulás nincs bizto- I 
sítva.

A vízszükséglet előteremtése ér- j 
dekében az orsz. tiizr. járulék alap
búi 25 község lett segélyezve. A leg
több községben programba vették a 
vízszükséglet biztosítását.

Veszprém vármegye területén a I 
megyei városok száma 177, a házak 
száma 49278. Ezek közül tűzvészé- j 
lyes tetőzetü átlagosan 33 °/r. A vár
megyének lélekszámú 243.011. A ki
képzési viszonyok figyelembevételé- ! 
vei 6769 főnyi tűzoltóság teljesít 
szolgálatot. Tűz vagy más közve
szély idején az összes összeírt tűz
oltókötelesek. Önkéntes testület mű
ködik két megyei városban és 60 
községben. Kötelezett tűzoltóság meg 
van szervezve 117 községben és 
négy pusztán. Ezenkívül van egy 
hivatásos, egy fizetéses és öt gyári 
tűzoltóság.

A vármegye területén előforduló 
tüzesetek száma, a megyei városokat 
leszámítva, 73 volt. Ebből gyújto
gatás 21, gondatlanság 15, gyerme
kek játéka 14, öngyulás 2, villám- 
csapás 2, kéménytüz 7, ismeretlen 
12 volt a tűz keletkezési oka. Tűz
esetből kifolyólag ingatlankár 59.831

P. Biztosítva volt 343.510 P érték. 
Ingó 94.980 P értékben semmisült 
meg. Ebből biztosítva volt 116.123 
P érték. A tüzesetek folytán meg
semmisült 37 lakóház, 50 mellék- 
épület. Az elégett épületekből tűz
biztos tetőzetü volt 12, tűzveszélyes 
tetőzettel birt 75.

Molnár László, Veszprém városi 
tűzoltóparancsnok pedig összeállí
totta a városi tűzoltóság 1937. évi 
működéséről az évi jelentését, amely
ből a közönséget is érdeklő adatok 
a következők:

A hivatásos tűzoltók létszám a:
I parancsnok, 2 altiszt, 7 tűzoltó, 1 
gépkocsivezető és 1 kocsis. E lét
számot kiegészíti az önkéntes Tüz- 
oltótestület, amelynek 16 tagja van. 
A város területén 158 tűzcsap van. 
A felszerelés kiegészítésére az idén 
nagyobb beszerzések történtek, így 
500 méter tömlő, két készlet angol 
dugólétra, azonkívül sugárcső és 
mentőkötelek. A tűzoltóparancsnok 
jelentése szerint a felszerelés még 
így is hiányos, különösen az autó
szer hiányzik, mert csak ez tenné 
lehetővé a gyors kivonulást és a tűz 
gyors eloltásához szükséges azt a 
nagyobb viznyomást, amely — saj
nos — a város magasabban fekvő 
helyein motorfecskendő nélkül nincs 
meg.

A tűzoltóság rendszeresen ellen
őrzi a tűzveszélyes ipartelepeket, rak- 
tárakat, közös- és magánszerüket. 
Ezen az ellenőrzésen kívül, amelyet 
negyedévenkint foganatosít a tőzoltó- 
ság, a rendőrség közbenjöttével fel
jelentésre, megkeresésre 60 esetben, 
építési engedélyekkel kapcsolatban 
129 esetben végzett ellenőrzést a 
parancsnokság.

A tűzoltósághoz az elmúlt évben 
507 távbeszélő megkeresés futott be 
és pedig tűzesettel kapcsolatban 17, 
mentőszolgálat 489, műszaki men
tés 1 esetben.

A város területén 1937. évben 
30 esetben jeleztek tüzet a tűzoltó
ságnak. Tüzeset azonban 23 volt, 7 
esetben vaklarma, azonkívül 1 mű
szaki mentésnél is igénybe vették a 
tűzoltóságot.

A tüzesetek közül legtöbb volt a 
kéménytüz 6 esetben, szobatüz 3 
esetben, tetőtüz, fűégés 2 — 2 eset
ben, a többiek 1 esetben konyha-, 
bolti-, erdőtűz stb.

A tűz keletkezésének oka legtöbb 
esetben, 13 Ízben gondatlanság volt. 
Hibás építés, mozdonyszikra, rövid
zárlat 2 —2 esetben okozott tüzet, 
gyermekjátékból, gyújtogatásból 1 — 1 
esetben származott tűz, míg egy 
esetben a tűz keletkezésének okát 
nem lehetett kideríteni. A tűzoltó
sághoz a jelentést legtöbbször még 
most is a toronyőr juttatja el, aki
II esetben hívta a tűzoltóságot. 
Utána mingyárt a távbeszélő-jelentés 
jön 10 esettel, míg személyesen 4

Tűzoltóságaink működése.
Halász János várm. tűzr. felügyelő és Molnár László 

Veszprém városi iűzoltóparancsnok évi jelentései.



2. (XL.—LXIII. 22. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. május 29.

M e g v é t  e I r e
keresem  a

„ V e sz p r é m v á r m e g y e “
1935-ös évfo lyam át,
valamint az 1936. évből a 
46.. 47., 4S., 49. é s  50.

szám okat. 117

C im  a k ia d ó h iva ta lb a n .

esetben hívták a tűzoltóságot és 
utólagosan 6 esetet jelentettek be.

Legtöbb tüzeset április és junius 
hóban volt: 5—5, január és október 
hóban 4 —4, márciusban 3.

A tűzoltóság a tüzesetekhez ki
vonult tüzoltószerekkel 9 esetben, | 
mászó felszereléssel 1 esetben, mig I 
az u. n. kéménytüzekhez 13 esetben 
vonultak ki, mig a többi esetekben j 
szerekkel kivonulásra nem volt 
szükség.

A tűzeseteknél közreműködött 
összesen 63 hivatásos és 12 önkén- | 
tes tűzoltó. A közreműködés tartama I 
17 óra 29 perc. Használatban volt j 
7 sugár, 205 f. m. nyomótömlö. A | 
tüzvizsgálatok 3802 P kárt állapítot
tak meg az előfordult tüzesetek al
kalmából, amelyekből biztosítás ré- | 
vén 3200 P térült meg.

Ugyancsak a tűzoltóság látja el 
a városban a mentőszolgálatot is. A 
mentéssel kapcsolatban a ténykedés I 
1937. évben 901 volt. Ebből első 
segélynyújtás 199, betegszállítás 688, 
mozgó őrség 5, vaklárma 9. A ' 
mentőautó 1937. évben 11.693 km-t 
tett meg. A mentőállomás megnyi
tása óta a megtett kilométerek száma: 
81.812. Az állomást felállítása óta 
5124 esetben vették igénybe.

A jelentés kitér a tűzoltóság ké
pesítésére is. Rendes gyakorlatot 
tartottak 47 esetben, jelképes taktikai 
gyakorlatot riasztással 40 esetben, 
légoltalmi gyakorlati kiképzést 57 
esetben. A gyakorlati kiképzésnél 
különös gondot fordítottak arra, ! 
hogy megerőltető munkavégzés mel
lett a tűzoltók gyakorolják a gáz
álarc tartós viselését is. A tűzoltóság j 
naponta rendszeres tornagyakorlato
kat is végez.

Ötvenezer pengőig nincs 
vagyondézsm a.

H.
A nagy nemzeti erőfeszítés na

gyobb részét a kormány javaslata az 
ipari, kereskedelmi, közlekedési, biz
tosítási és egyéb vállalatokra hárítja, 
amelyek a hatszáz miliő vagyondézs- 
mából háromszázötven miliőt pengőt 
tartoznak összesen befizetni. Ha az 
előirt kulcsok szerint nem kerülne 
ki ennyi összeg a vállalatoktól, 
akkor a háromszázötven miliő 
pengőből még hiányzó összeget 
is ugyanezeknek a vállalatok
nak kell pótlólag befizetnök. Eb
ből is látható, hogy a kormány a 
teher oroszlánrészét azokra a jöve
delmezőbb vállalatokra akarja hárí
tani, amelyek kedvező konjuktúra 
során élvezték a nagyobb jövedel
met és ebből vagyont tudtak tar
talékolni. Ez teljesen igazságos és 
megfelel a szociális adópolitika ama 
követelményének, hogy a közterhek
ből a tehetősebbek és vagyonosab
bak nagyobb részt vegyenek ki, mint 
a szerényebb sorsú adózók.

A nagy vagyondézsma tudvale
vőleg elsősorban a honvédség kor

szerű fejlesztésére, tehát a nemzet- 
védelem nagy céljára, továbbá a 
falu szociális jóléténék emelésére 
szolgál. És így a tehetősebb vagyon- 
rétegek alaozatviselését a nemzet 
egyetemének javára fordítja. A faluk 
és a vidéki városok a nagy beruhá
zási munkákból a kormány elhatá
rozott szándéka szerint sok uj munka- 
alkalomhoz és keresethez fognak 
jutni, úgy, hogy meg van a remény 
arra, hogy a következő esztendők 
során úgy a földmunkásnép, vala
mint a vidéki kisiparosság jobb 
avyagi helyzetbe kerül.

A nagy vagyonok nagyobb meg
terhelése, az ötvenezren aluli kisbir- 
tok megkimélése pedig világosan 
jelzi azt az irányt, amelyben a kor
mányzat az uj adózást az eddiginél 
igazságosabbá és a nép érdekének 
jobban megfelelővé akarja alakítani, 

(vége.)

Két érdemes pro
testáns egyházve

zető ünneplése.
Múlt vasárnap délelőtt két érde

mekben gazdag protestáns egyházi 
vezetőférfiut ünnepeltek Veszprémben. 
Mindkettő nemcsak saját egyháza 
körében, hanem a város társadalmá
ban is megérdemelt, osztatlan tisz
teletben és szeretetben áll. Az egyik 
dr. Szász Ferenc takarékpénztári 
igazgató és ügyész, a ref. egyház 
nemrég megválasztott tiszteletbeli 
főgondnoka, a másik dr. Zoltay 
Róbert h. pénzügyigazgató, az ev. 
egyháznak áthelyezés miatt lemon
dott felügyelője.

S z á s z  F e re n c  
b e ik ta tá sa

Bensőséges ünnepély keretében 
iktatták be tb. fögondnoki székébe 
múlt vasárnáp délelőtt a templom
ban dr. Szász Ferencet, a Veszprémi ! 
Takarékpénztár igazgató - ügyészét, | 
aki már egy évtizeden át viselte az í 
egyháznál a főgondnok tisztet s ez- j 
idő alatt egyházát a szó legneme- j 
sebb értelmében építette. Nemcsak 
erkölcsi téren igyekezett annak te- j 
kintélyét minél magasabbra emelni, 1 
hanem anyagi megerősödését is elő- i 
mozdította s az ecélból kifejtett fá- j 
radhatatlan munkásságának szép si
kerekben megnyilvánult eredményét ! 
saját bőkezű áldozatkészségével is 
elősegítette. Sőt hitbuzgósága még ! 
szülőfalujának, Királyszentistvánnak ! 
is odaadó támogatójává tette, amiért 
ez a község hálából díszpolgárává, 
az ottani egyház pedig örökös fő
gondnokává választotta. Most pedig 
a veszprémi egyház rótta le háláját 
iránta azzal, hogy szintén tb. fő
gondnokává választotta.

Az ünnepélyes alkalomra zsúfo
lásig megtelt templomban igehirde
tés után dr. Cseresnyés József egész
ségügyi főtanácsos, főgondnok üd
vözölte tb. főgondnok társát szere
tettől teljes, szép szavakban és ki
emelve elévülhetetlen érdemeit, rá
mutatott, hogy Szász Ferenc olyan 
vezetője volt a veszprémi egyháznak, 
aki a maga és családja tiszta életé- I 
vei is példát mutatott arra, hogyan 
kell a hithü reformátusi keresztyén
nek élni. Hangoztatta még, hogy 
egyháza iránt való kötelességét esz
ményien fogta fel és sokszor saját 
érdekei rovására, erején felül is tel
jesítette azokat. Majd átnyújtotta 
neki a megválasztatásáról szóló, mű
vészi kivitelű diszoklevelet.

Mélyen megindító volt Szász 
I Ferenc válasza, amelyben Istenbe

vetett törhetetlen hitéről tett bizony
ságot azzal a puritán alázatossággal, 
ami őt egész életében jellemezte. 
Hangoztatta, hogy életét mindenkor 
Istentől rendelt szolgálatnak tekin
tette s ha élni engedi, továbbra is 
így fogja fel hivatását. Végül köz
vetlen, egyszerűségükben és szép 
szavakban megköszönte a bizalmat 
egyházközségének, amelynek ő három 
évig gondnoka, tiz évig főgondnoka 
volt.

Könnyek csillogtak a szemekben, 
amikor az egyház díszes tisztében 
örömmel viszontlátott tb. főgondnok 
szavait bevégezte s a felemelő ün
nepély végén szeretettel vették körül, 
hogy elhalmozzák szerencsekivána- 
taikkal.

Z o lta y  R ó b e rt  b ú c s ú z 
ta tó b a .

Felcmelöen szép és hensőséglel- 
jes volt az az ünnepség, amivel a | 
veszprémi evangélikus egyház múlt 
vasárnap búcsúzott érdemekben gaz
dag felügyelőjétől: a h. pénzügy
igazgatóvá Szolnokra kinevezett dr. 
Zoltay Róberttól és ennek feleségé
től, az Ev. Nőegylet egyik alelnök- 
nöjétöl. A délelőtti istentisztelet után 
a hívek által egészen megtöltött 
templomban közgyűlést tartottak, 
amelyen megjelent a testvér refor
mátus egyház részéről Boáa József 
lelkipásztor dr. Agárdy Jenő pres
biterrel és Puskás Apollónia, a Ref. 
Leágyegylet elnöknője Jolán diako
nissza nővérrel.

Zoltay Róbert — miután tiszté
ről lemondó levelét felolvasták, — 
mély megindultsággal küzdve búcsú
zott el a gyülekezettől, amelynek 
1920 óta gondnoka, 1926 óta pe
dig felügyelője volt. Vázolta, hogy a 
román megszállás idején az akkor I 
még csak adminisztrátor jelenlegi i 
lelkésszel miképen fogtak össze az 
egyház megmentésére, majd a to
vábbi évek alatt kifejtett eredményes 
működésükre mutatott rá. Végül az 
egyházvezetők és presbiterek további 
szeretetébe és gondozásába ajánlotta 
a szivéhez nőtt gyülekezetét, amely
nek — mint mondotta — egész 
életén át tagja akar maradni. A gyü
lekezet könnyekig meghatva hall
gatta az emelkedett szellemű búcsú
szavakat.

D. Kapi Béla püspök is érzés
teljesen búcsúzott felolvasott levelé
ben a távozó felügyelőtől, akinek 
egyházi működéséért őszinte köszö
netét, meleg elismerését és nagyra
becsülését fejezte ki. (Zoltay Róbert 
ugyanis még az egyházm. gyám
intézet vil. elnöke, ehm. törvény- 
széki biró, számvevőszéki és vá
lasztmányi bizottsági tag is volt.)

Hering János lelkész vett ezután 
búcsút meleghangú, szép beszédben 
az osztatlan szeretetben álló felügye
lőtől. Hangoztatta, mig a kommuniz
mus nehéz napjaiban Nagy Sándor 
polg. isk. tanár, az akkori egyház
gondnok és Gálos Gyula ig.-tanitó 
állottak mellette odaadó szívvel, 
azóta az ünnepelt felügyelő volt az 
első munkatársa, aki áldozatos egy
házszeretettel, önzetlen buzgósággal 
dolgozott s a gyülekezetei úgy lelki
ekben, mint anyagiakban előbbre
vitte. Végül átadta neki az egyház- 
község ajándékát: egy márvány
lapon egy Luther-rózsát.

Obetkó Vilmos gondnok a pres
bitérium ragaszkodó szeretetét fe
jezte ki szivhezszólóan s arra kérte 
Zoltay Róbertét, ha eltávozik is, 
maradjon a gyülekezet felügyelője. 
Boda József lelkipásztor a ref. egy
ház bucsúüdvözletét tolmácsolta a 
bátor hitvalló, egyházvezetőnek szár
nyaló mondatokban, Biling Károly 
pedig az ifjúsági egylet nevében bú

csúzott talpraesett beszédben a fel
ügyelőtől, akit tiszteletük jeléül örö
kös diszelnökké választottak.

Zoltay Róbertnétól a Nőegylet ne
vében alelnöktársa: dr. Belük lm- 
réné búcsúzott könnyek között a női 
szív szeretetének legszebb virágaival 
s egy üvegbetétes ezüsttílat nyújtott 
át neki a Nőegylet emlékéül. Majd 
Hering János lelkész méltatta a le
mondott alelnöknő nemes szivjósá- 
gát, egyházával szemben anyai és 
háziasszonyi elfoglaltsága ellenére 
is kötelességén túlmenő áldozatkész
ségét, Nöthig Györgyi mint elnök 
pedig a Leányegyesület nevében kö
szöntötte egy szép virágcsokorral 
Zoltay Róbertnét, aki sírástól el- 
csukló hangon mondott köszönetét 
finom érzésű szavaiban. Végül Gá
los Gyula igazgató a „kis nép", az 
iskolásgyermekek hálás szeretetét 
fejezte ki szép, gondolatgazdag be
szédben a felügyelőnek és család
jának, majd egy kisleány mondott 
bájosan köszönetét a Zoltay házas
párnak és Kató leányuknak az irán
tuk tanúsított támogató jóságukért és 
Zoltay Katónak egy szép virágcso
korral kedveskedtek.

Zoltay Róbert külön-külön hálás 
köszönetét mondott úgy a maga, 
mint felesége és hozzátartozói iránt 
megnyilvánult sok-sok szeretetért, 
majd Hering jános imája után az 
őket szüntelenül ünneplő közgyűlést 
bezárta.

RepOlőnap
Veszprém ben

Nagysikerű repülőnap volt ked
den Veszprémben. A borús idő el
lenére már reggel 7 órakor megin
dultak az autóbuszjáratok, hogy az 
érdeklődő közönséget a repülőtérre 
szállítsák. 9 órakor már együtt volt 
a több száz főre rugó közönség, 
melynek élén ott láttuk dr. Mester- 
házy Ferenc vármegyénk főispánját 
dr. vitéz Jékey Ferenc volt főis- 
pánunkal és feleségével, dr. Berky 
Miklós alispánt, Rosos Károly pol
gármestert is. Ezenkívül az állami, 
megyei és városi hivatalok tisztvi
selői, a veszprémi és jutási hely
őrségek tisztikara, a gimnáziumi, áll. 
fiú kereskedelmi és polgári iskolák 
tanulóifjúsága vonult ki, hogy ezen 
Veszprémben még nem látott ese
ménynek tanúja legyen.

A műsor pontosan 9 órakor 
vette kezdetét egy karcsú sportrepülő
gép startjával, amely felderítő szol
gálatot végzett és bemutatta a kü
lönböző jelentéseknek a levegőből 
való földrejuttatását. Utánna több 
sportgép ügyességi gyakorlatokat 
mutatott be a levegőben, pontosan 
megfelelve az előírt feladatoknak. 
Majd mürepülés következett, amely
nek egyes fázisai a legnagyobb el
ragadtatást váltották ki a lelkes kö
zönségből. Végül három nagyobb 
sportgép végzett különféle gyakor
latokat a repülőtér felett, majd egy 
jól sikerült ejtőernyős ugrás jelen
tette a kitünően megrendezett repü
lőnap végéi.

Ez utolsó szám előtt egy vak
merő gimnazista az egyik startra 
kész gépbe ugrott és az odasiető 
repülőtéri alkalmazottak éberségét 
kijátszva, felrepült. (Eláruljuk azon
ban, hogy a jelenet csak a repülő
tér vezetőségének remekül sikerült 
tréfája volt.)

Bár az idő nem volt kedvező, 
a repülőtér vezetősége kárpótolt ben
nünket a szebbnél-szebb mutatvá
nyokkal a fáradságért és aki ott 
volt, bizonyára elmenne ismét, ha 
akármilyen szakadó eső is volna 
mert meggyőződhetett arról, hogy a
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magyar sportrepülés ma már nem 
jár gyermekcipőben, hanem komoly, 
számottevő tényező a nemzet éle
tében. —thj.—

Nirnseé Pál látogatása 
a kerületében.

Ajkai Nirnseé Pál gazd. főtaná
csos, a nagyvázsonyi kerület ország
gyűlési képviselője múlt vasárnap 
meglátogatta Nagyvázsony, Nemes
leányfalu, Magyarbarnag, Németbar- 
nag és Vöröstó községeket, ahol — 
a gyüléstilalomra való tekintettel — 
nem tartott beszámolóbeszédeket, ha
nem közvetlen érintkezést keresett e 
községek vezetőembereivel, hogy 
megismerje a falvak lakosságának 
kívánságait, egyúttal pedig tájékoz
tassa őket a közeljövő eseményeiről. 
Nagyvázsonyban megtárgyalta az 
égetően fontos bázhelyparcellázás, 
Magyar- és Németbarnag községek
ben a bekötő utak építésének, a me
zőgazdasági termények értékesítésé
nek kérdéseit. A tevékeny képviselőt 
mindenütt nagy szeretettel fogadták 
s a választóközönség nevében Szi- 
lassy Gyula ref. lelkész s Antal Lajos 
plébános üdvözölték, biztosítva a 
polgárság ragaszkodásáról.

EGYESÜLETI ÉLET,
A Szimfónikus Egylet hang

versenye. A Veszprémi Szimfonikus 
Ének- és Zeneegyesület a Petöfi- 
szinházban múlt szombaton este ren
dezett hangversenyével ismételten 
bebizonyította, hogy az a meleg 
és szeretetteljes érdeklődés, amivel 
a város zenebarát közönsége eddigi, 
szépen ívelő fejlődését kísérte, tel
jesen megokolt és megérdemelt volt. 
Ifj. Farkas Ernő, az egyesület nagy- 
tehetségű, lelkes buzgóságu karna
gya énekeseivel és zenészeivel ez- 
alkalornmal is olyan magas színvo
nalú műsort mutatott be, amiről 
csak a legnagyobb elismeréssel em
lékezhetünk meg. Sajnos, egyes szó
énekesek betegsége miatt a műsor 
bizonyos változást szenvedett, de az 
előadott számok igy is a legnagyobb 
élvezetet nyújtották. - A hangversenyt 
a vegycskar nyitotta meg Huber 
„Salve Regina pacis44 c. miséjéből 
a „Sanctus“ igen finom előadásával, 
amit a zenekar kisért. Szintén zene
kari kísérettel, műsoron kívül, Geb- 
hard „Glória szálljon a mennybe fel“ 
és Bárdos „Aki magát felmagasz
talja" c. müveit énekelték. A vegyes
karnak tökéletes harmóniája kiváló 
betanításról és a tagok lelkes oda
adásáról tanúskodott. Ugyanezt mond
hatjuk a zenekarról, amelynek — 
persze — magas zenei képzettségű 
tagjai is vannak s ezért Verdi „Tra- 
viata" operájából az ábrándot, Schu
bert befejezetlen H-moll szimfóniájá
nak I. tételét művészi színezéssel, 
Gilett „Bál után" c. szerzeményét, 
végül pedig Hruby „Találkozás Le- 
hárnál" c. nagyegyvelegét pezsdülő 
lendülettel adták elő. Horváthné 
Kolozsvári Manci mezzoszopránján 
Lehár „Cigánybáró" operettjéből a 
Vilja-dalt, vitéz Mészáros István a 
„O solle mio" kezdetű olasz éneket 
énekelte lírai tenorján, majd 
duettban Strausstól a „Ki esketett" c. 
müvet adták elő, őszinte gyönyörű
ségére hallgatóiknak. Orsolya Mária 
zenetanárnö pedig közismert hegedű- 
művészetét csillogtatta Beriot IX. 
koncertjének II. és 111. tételében. 
Mindhármukat a zenekar kisérte. Az 
elragadtatott közönség úgy a vegyes- 
és zenekart, mint az egyes szerep
lőket és a valamennyi számot ve
zénylő jeles karnagyot hosszasan,

viharosan ünnepelte s Orsolya Mária 
egy szép virágcsokrot is kapott. Az 
egyre fokozódó lelkesedés azonban 
az ügyesen utolsó számként hagyott 
tündérjelenetnél: Sinding „Tavaszi 
zsongás“-ánál robbant ki teljes erő
vel, amelyet meg is kellett ismételni. 
Ezt a számot Homoky Gabi, vezető- 
rendörtanácsosunk bájos leánya ren
dezte és tanította be s valóban meg
lepett a fiatal lánykának költői el
gondolása és remek tánca. Vele 
együtt Bányai Mária, Czinger Magda, 
Farkas Ilus, Farkas Piroska, Fábián 
Irén, Munkácsi Aranka, Nagymihály 
Lili és Vasvári Kató táncolták ki
tünően. Az est ügyes konferálója 
Raák Endre volt. ml.

A Turul Szövetség Veszprémi 
„Bakony44 B ajtársi Egyesülete 
múlt szombaton Zircen új törzset 
alakított. Az erről szóló tudósítást 
azonban, az Áldozócsütörtök folytán 
korábbi lapzárás miatt, csak legkö
zelebb hozhatjuk.

Anyák N apja. Anyák Napját 
rendeztek múlt vasárnap délután a 
veszprémi ref. templomban, ahol ima 
után Rácz Klárika szavalata követke
zett. Majd az elemi iskolások két 
szólamra betanult énekszáma. Na
gyon kedvesen csendültek fel a gyer
mekhangok az ősi templom falai kö
zött s csak dicséret illeti Makay Zol
tán igazgató-tanítót, aki a betanítás 
nehéz munkáját igazi szakértelemmel 
látta el. Újabb szavalat után Szabó 
Erzsébet vezetésével a diákénekkar 
anyáknapi énekszámot adott elő, majd 
Fejes Sándor hitoktató-lelkész az 
anyai hivatást méltatta szárnyaló be
szédben. Benkő Sándor és Szabó 
Erzsébet Schumann „Álmodozás“-át 
játszották el nagy rátermettséggel. 
Mezey Klári aktuális szavalatával és 
imádsággal ért véget a templomi ün
nepély, mely után a tanácsteremben 
tombolával egybekötött teaest volt.

Várpalotáról jelentik: Múlt va
sárnap este a helybeli polgári iskola 
tanulói Anyák Napját tartottak a 
„Jószerencsét" Bányász Olvasókör 
dísztermében. Szavalatok, egyfelvo- 
násos színdarabok, énekszámok és 
szavalókórus által előadott vers voltak 
műsoron. Az utolsó szám a leány
tanulók által előadott ritmikus tánc 
volt. Valamennyi müsorszám az 
édesanyáról, illetve az anyákkal 
összefüggő cselekményről szólt. Az 
édesanyáról Gergyesy Ferenc r. k. 
káplán tartott igen szép ünnepi be
szédet. A jól sikerült est rendezése 
a tanári kar érdeme.

V eszprém i postagalam bok 
sikere  a szfehérvári postagalam b- 
versenyen. A Szfehérvárott múlt va
sárnap lefolyt vitézavatási ünnepél
lyel kapcsolatban postagalamb-ver- 
senyt is rendeztek s azon veszprémi 
postagalamb-tenyésztők is résztvettek 
40 galambbal, amelyek kivétel nél
kül mind hazaérkeztek. Két veszprémi 
galamb hozta a fehérvéri polgármes
ter üdvözlő táviratát Veszprém pol
gármesterének s ezek ifj. Simon Jó
zsef tulajdonát képezik: egy fekete 
Ilim, amely 34 s egy kék kovácsolt 
tojó, amely 28 perc alatt repült haza. 
Elismerésre méltó, hogy a csak rö
vid idő óta fennálló veszprémi egye
sület első szereplésével országos vi
szonylatban is szép eredményt ért el. 
A vezetőség ezúton is felhívja a ga
lamb-kedvelőket, hogy lépjenek be a 
Veszprémi „Hargita" Postagalamb 
Sport Egyesületébe. Jelentkezni lehet 
ifj. Simon Józsefnél Veszprém, Har- 
mat-u. 13. sz.

Evangélikus KIE-konferencia
lesz május 29.-én Marcalgergelyiben, 
amely alkalommal Hering János vesz
prémi ev. lelkész, a konferencia ren
dezője fog egyházi beszédet mondani.

H irdessen  s
„VESZt>R ÉN IVAR M EG YÉ“ -BEN !

CserkészUnnepély. A veszprémi i
k. r. gimnázium Szent Imre-cserkész- j 
csapata junius 6.-án, Pünkösdhétfőn 
d. u. 4 órakor a Betekintsben kerti 
ünnepélyt rendez. A részletes műsort 
legközelebb közlik.

A Bethlen G ábor Szövetség 
veszprém i kulturestélye. Ahogyan 
legutóbb már közöltük, az Örsz. 
Bethlen Gábor Szövetségnek elma
radt veszprémi kulturestélyét junius 
11.-én rendezik a Petőfi-szinházban. 
Tekintettel arra, hogy a betegségé
ből meggyógyult dr. Makkay Sán
dor volt erdélyi ref. püspök, egyet, 
tanár, dr. Tasnády-Nagy András, a 
Szövetség elnöke most már okvet
lenül eljönnek s a többi szereplő 
is a meghirdetett kitűnőség lesz, az 
érdeklődés a kulturestély iránt ujult 
erővel ébredt fel s nagy várakozás
sal tekintenek a magas színvonalú 
műsor elé. Jegyek elöjegyezhetök a 
ref. lelkészi hivatalban.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazaban 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Személyi h írek .Piazza Adeo- I 

dato karmelita bíboros, velencei pát
riárka, aki múlt szombaton a keszt
helyi karmelita templomot és annak , 
oltárát felszentelte, ehéten látogatást ■ 
tett a veszprémi püspöki palotában. 
- -  D. Kapi Béla dunántúli ev. püspök ; 
Pünkösd második napján Börcsön i 
felavatja az evangélikus árvaházat és 
annak harangját. — Rosos Károly, 
Veszprém város polgármestere szer- ; 
dán Bpestre utazott, ahol a várost 
képviseli az Euharisztikus Kongresz- 
szuson.

— Schandl Károly m ondott 
ünnepi beszédet a m agyarpo- 
lányi háziipari tanfolyam  záró 
ünnepélyén. Devecserből jelentik :
A Magyarpolány községben rende
zett háziipari szövötanfolyam záró- 1 
ünnepélyén a község teljes- és a 
környék nagyszámú közönsége élén ! 
dr. Schandl Károly titkos tanácsos, 
országgy. képviselő, Bélák Endre 
járási főszolgabíró és Kemendy Jó
zsef járási gazdasági felügyelő is 
részt vettek. Jákfai Gömbös Ernő 
közs. főjegyző nyitotta meg az ottan 
rendezett ünnepélyt és ismertette a 
tanfolyam történetét. Majd Schandl 
Károly mondott ünnepi beszédet és 
rámutatott a falusi háziiparra, végül 
a nemzeti összetartásra buzdította a 
németajkú hazai népet. Megható volt 
a növendékek szép üdvözlése, akik 
egy-egy általuk készített kendőt aján
dékoztak a képviselőnek és a fő
szolgabírónak.

— Első szentáldozás. A vesz
prémi katolikus gyermekek ezévi 
első szentáldozása az Euharisztikus 
Kongresszusra való tekintettel már 
múlt vasárnap megtörtént a Szent 
László-templomban, az Irgalmasnő- 
vérek zárdakápolnájában, illetőleg az 
Angolkisasszonyok templomában. A 
meghatóan szép egyházi ünnepségek 1 
után a zárdákban reggelivel vendé
gelte meg a kicsinyeket a jótékony ] 
emberszeretet.

— P ro tes táns  gyerm ekek kon
firm ációja. A veszprémi református 
gyermekek konfirmációs vizsgája múlt 
vasárnap ment végbe az egyház ta
nácstermében, az ünnepélyes hitbeli 
felvételük pedig Áldozó csütörtökön 
istentisztelet keretében történt meg. 
Boda József lelkipásztor intézett szép 
beszédet a gyermekekhez,akiktől kivette 
az ünnepélyes fogadalmat, majd dr.

Cseresnyés József eü.-főtanácsos, fő
gondnok kézfogással az egyház tag
jaivá avatta őket. A könnyekig meg
ható egyházi ünnepély alatt a tem
plom zsúfolva volt. — Az evan
gélikus gyermekek konfirmációs vizs
gája junius 4.-én, szombaton d. u. 
5 órakor lesz a templomban, a 
konfirmáció pedig jun. 5.-én, Pün
kösd-hétfőjén d. e. megy végbe az 
ünnepi istentisztelet keretében.

— Közigazgatási vizsga. Dr. 
Pulay Kálmán Veszprém városi köz
ig. gyakornok a gyakorlati közigaz
gatási vizsga általános részét sikerrel 
letette.

— Lelkész- és tan itóértekez- 
let. A dunántúli evangélikus püspök 
a veszprémi és győri egyházmegyék 
lelkészeit és tanítóit közös értekez
letre hívta össze. A konferenciák 
Győrött május 31.-én és junius Lén 
lesznek.

— Hősök em lékünnepe Vesz
prém ben. A világháború hős áldo
zatainak emlékére évenkint rendezni 
szokott kegyeletes emlékünnepély 
Veszprémben május 29.-én, holnap 
vasárnap d. e. 11 órakor lesz a 
Rákóczi-téren s azt, a polgármester 
megbízásából, ezévben is a fronthar
cosok rendezik. Megelőzőleg a Vesz
prémi Takarékpénztár előtt fél 11-kor 
tábori misét. 10 órakor a református 
és evangélikus templomokban, fél 
11-kor az izraelita templomban ün
nepi istentiszteletet tartanak. Az ün
nepély sorrendje a következő: 1.
„Himnusz", énekli a dalárdák össz- 
kara. 2. Ünnepi beszédet mond Boda 
József ref. lelkipásztor. 3. „Szózat", 
énekli az összkar. Ünnepség után az 
ünneplők a Horthy Miklós és ö rsi- 
utakon az alsóvárosi temetőbe vo
nulnak, ott a hősök sírjaira leteszik 
a város koszorúját s a hozott virá
gokat. Rossz idő esetén tábori mise 
helyett 10 órakor a székesegyházban 
ünnepi mise, az ünnepélv pedig há
romnegyed 11-kor a Petőfi színház
ban lesz.

— Katolikus egyházközségi 
tanácsülés. A veszzrémi róm. kát. 
egyházközség tanácsa a múlt hét 
végén ülést tartott. Serák József 
prépostkanonok-plébános, az egyház- 
község egyházi elnöke indítványára 
a tanács egyhangú lelkesedéssel üd
vözölte Kauzli Desző apostoli főjegy
ző, káptalani nagyprépostot a Ma
gyar Erdemkereszt II. osztályával 
történt kitüntetése alkalmából. Jósa 
Ernő c. igazgató tanítót pedig abból 
az alkalomból, hogy öt a Magyar 
Tudományos Akadémia a báró Wo- 
diancr-jutalomban részesítette. Ez
után Nacsády József igazgatónak 38 
tanuló iskolakötelezettségének meg
hosszabbítására vonatkozó javasla-

El ad ó  Veszprémben
négyszobás, adómentes, 
összkomfortos

családi ház
szuterénhelyiségekkel.

Veszprém, Hársfa-utca 2. a
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Gyermeknyaraltatás!
mázó bécsi urigyermekck részére a nyárra 
magyarországi róm. kát. és evang. úri csa
ládoknál keresek vendégként való elhelye
zési, hol hasonló koiu gyermekekkel játszva 
tanulnak nemetlil. A bécsi gyermekek kí
séret mellett, saját költségükön utaznak ide 
és vissza Részletes leírást kér: Ella van 
dér Lye Wien, III., Rennweg, 45. (Telefon 
59 5—15) 151

tát fogadta el a tanácsülés, majd meg
állapította a vonatkozó kultuszminisz
teri rendeletnek megfelelően az elemi 
iskolák vizsgarendjét, a tanévzárás
nak, a jövő iskolai év megnyitásá
nak, valamint a behatásoknak ide
jét, tárgyalta a tervezett uj iskola 
építésének ügyét, valamint a vesz
prémi Irgalmas Nővérek építkezési 
segély iránti kérelmét s az utóbbi 
tárgyakban egyelőre elvi határoza
tokat hozott.

— Evangélikus egyházm egyei 
közgyűlés. A veszprémi ev. egy
házmegye évi közgyűlése ezévben 
Veszprémben lesz. A veszprémi ev. 
egyházközség vasárnap tartott köz
gyűlésén az egyházm. közgyűlésre 
megbízólevéllel Hajnóczy György és 
ifj. Matkovich László presbitereket, 
jegyzőkönyvi kivonattal pedig a többi 
presbitert is kiküldötte.

— „3:1 a  szerelem  javára" 
magyar film, magyar szereplőkkel 
szombat vasárnap és hétfőn a mo
ziban. — Szerdán-csütörtökön, fillé
res helyárakkal, Éjféli keringő.

— M ájus 30.-a hivatali szü
net. A minisztertanács, a Szent Ist- 
ván-év megnyitására való tekintettel, 
május 30.-ára általános hivatali szü
netet rendelt el.

— V eszprém ben is m egalakul 
a  Légoltalmi Liga. Vitéz Temessy 
István tábornok, a Légoltalmi Liga 
elnöke a napokban Veszprémben 
tárgyalást folytatott dr. Tekercs Lajos 
h. polgármester, légoltalmi előadóval 
az itteni Légoltalmi Liga megalakí
tásáról, ami előreláthatólag junius 
közepén lesz. Az országos elnökség 
helyi elnökül vitéz Kolossváry László 
ny. ezredest kérte fel, aki már meg 
is kezdte működését.

— A zeneiskolák országos 
szakfelügyelőjének lá togatása  a 
városi zeneiskolánál. Kazacsay Ti
bor, a zeneiskolák orsz. szakfelügye
lője, szerdán meglátogatta Veszprém 
város Zeneiskoláját és résztvett a 
növendékeknek ezalkalomból rende
zett előadási gyakorlatán. A szak
felügyelő a növendékek előmenetelé
vel igen meg volt elégedve, külön 
kiemelte, hogy a Veszprémvárosi 
Zeneiskola magas színvonalával jó 
nevet szerzett az ország zeneiskolái 
között magának és teljes elismerését 
nyilvánította Brodszky Ferenc zene
iskolai igazgatóink, valamint Dobó 
Andor, dr. Ráczné-Havas Anna és 
Unger Hona tanároknak.

— Tanitógyülés. A veszprém
városi és veszprémi esp. kér. róm. 
kát. tanítói kör junius 2.-án d. e. 
9 órakor Balatonalmádiban tartja 
tisztújító közgyűlését, amelynek ke
retében Frankó Antal ig.-tanító ,.A 
kettős szentév pedagógiája", Szatl- 
majer János ig.-tanitó pedig „Tan
ügyi kérdéseink" címmel fognak ér
tekezést tartani.

— Adófelszólamlási b izo ttsá
gok a várm egyében. Megírtuk, 
hogy a legutóbbi vármegyei közgyű
lésen összeállították az adófelszólam
lási bizottságokat. Ezek a követke
zők : Veszprémben: Rendes tagok : 
Hankó Ernő, dr. Moldoványi Jenő, 
Bokrossy Ferenc, Próder Károly, dr. 
Saáry János. Póttagok: Töpler Ernő, 
dr. Horváth Béla, Patay Antal, Kauf- 
mann Mihály, Súly László. Pápán:

Rendes tagok: dr. Mohácsy Lajos, 
dr. Csoknyay János, dr. Kiss Gábor, 
Hajnóczky Ferenc, Kende Béla. Pót
tagok : Fischer Elemér, Adorján
Gyula, Bőhm Sámuel, Bakos Sán
dor. Kari József. Devecserben: Ren
des tagok: Antal Lajos, dr. Panner 
Géza, Tóth Flórián, Torma Károly, 
dr. Jókay-lhász Miklós. Póttagok: 
Barcza Dezső, dr. Széphegyi Ferenc, 
Weisz József, Balogh József, Havas 
Kornél. Zircen: Rendes tagok: Purgly 
Pál, dr. Rimaszombathy Imre, Scherer 
János, Kaufmann István, vitéz Hun
kár Antal. Póttagok : Gubicza Ferenc, 
dr. Szigethy László, Amberg József, 
Rezeli Ferenc, dr. Cseresnyés Jenő. 
Enyingen: Rendes tagok: Pécsvárady 
Béla, dr. Király Tibor, Kiss Sándor, 
Palkovich Ferenc, Kotschy Ferenc. 
Póttagok: Szabó László, dr. Fekete 
Bertalan, Schvarcz Adolf, Horog 
Sándor, Jakab Lajos.

— Légoltalmi kö telezettek  o r
vosi vizsgálata. A rövidesen megszer
vezésre kerülő hatósági légoltalmi osz-

I tagokban szolgálatra kötelezettek, el- 
| sősorban az 51 —60 éves férfiak or

vosi vizsgálatra kerülnek. Az idézé
seket a polgármester, mint légoltalmi 

| vezető, már a napokban kiküldi s 
ezúton is figyelmezteti az érdekel- 

: teket, hogy az orvosi vizsgálat kö- 
' telező s elmulasztása kihágás.

— H áziasszonyok! Nem kerül 
pénzbe, mégis a legjobb tésztare
cepteket megkapja, ha még ma kéri 
a Dr. Oetker-féle világhírű Fényké
pes Receptkönyvet, melyet bárkinek 
ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker 
A. Budapest. VIII., Conti-u. 25. 139

— Városi közgyűlés P ápán . 
Pápáról jelentik: Pápa város kép-

! viselőtestülete kedden délután Ha- 
muth János polgármester elnöklése 
alatt közgyűlést tartott, amelyen le
tárgyalták és egyhangúlag elfogad
ták a város 1937. évi zárószám- 
adásait.

— „Manó Muki kaland ja  a 
tündérekkel" a cime annak a ked
ves színdarabnak, amely Az Én Uj- 
sógoni-Ttindérvásár-bán jelent meg. 
Regény, vidámtörténetek stb. teszik 
a lapot teljessé. Kiadóhivatal: Bpest, 
VI. Andrássy-ut 16. Előfizetés ne-

| gyedévre ajándékkönyvvel 2 P.
— Találkozás. A veszprémi áll. 

Kerkápoly-fiú felsökeresk. iskolában
; végzett tanulók junius 16.-án, Űr

napján tartják tiz éves érettségi talál
kozójukat. írásbeli jelentkezést kér 
Terdy László postatiszt, Veszprém 

| 1. postahivátal.
— ELADÓ VASÁGY. Egy 

sodronybetétes összecsukható  
vaságy három  m atraccal eladó. 
Bővebbet F O D O R  F E R E N C  
könyvkereskedésében.

— A M agyar Lányok vándor
díjának ünnepélyes átadásáról olva-

i  sunk cikket Tutsek Anna leányifju- 
sági lapjának új számában. Még 
sok szép regény, elbeszélés, vers, 
cikk van benne. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetése negyed
évre 4 P.

— Tanító i jubileum . Pápáról 
jelentik: Dezső Jolán, a pápai Bá- 
nóczy-majori községi elemi iskola 
tanítónője 25 esztendeje végzi mun
káját mindenki legteljesebb megelé
gedésére. Az évforduló alkalmából 
az iskolateremben rendezett csalá
dias ünnepélyen a város közönsége 
nevében dr. Uzonyi Kálmán h. pol
gármester, az iskolaszék nevében pe
dig Grátzer János ig.-tanító, elnök 
üdvözölte a tanügy érdemes mun
kását. Hamuth János polgármester 
levélben rótta le elismerését iránta. 
Dezső Jolán mélyen meghatva mon
dott köszönetét a nem várt ünnepel- 
tetésért s azért, hogy a város az is
kolát korszerűen felszerelte.

— Éleslövészet. A veszprémi 
állomásparacsnokság alakulatai junius
1., 2., 8., 9., 13., 14., 15. napjain 
reggel 6 órától este 9 óráig a rátóti 
nagymezőn éleslövészetet rendeznek. 
Ezidőtájt a környéken tartózkodni, 
vagy a talált lövedékekhez, stb. 
nyúlni tilos és életveszélyes.

— A utom ata telefonközpont 
Pápán. A posta a pápai telefon- 
központot automatikus kapcsolású 
központtá alakítja át. A munkálatok 
már megkezdődtek. A pápai lesz a 
Dunántúlon az első automata-köz
pont és julius hónapban adják át a 
forgalomnak.

— H irtelen halál. Pápáról je
lentik: Petter Viktor, a naggyimóti 
evangélikus leányegyház 57 éves, 
közszeretetben állott tanítója múlt 
szombaton az ugyanabban község
ben levő jegyzö-vejénél volt látogató
ban, s amikor távozott, az úton hir
telen összeesett és szívszélhüdés 
következtében pillanatok alatt meg
halt. Felesége, kivel 36 évig élt bol
dog házaséletet, már csak holtan 
láthatta viszont. Temetése hétfőn 
délután ment végbe nagy részvét 
mellett s a gyászszertartást Takács 
Elek kormányfőtanácsos, egyházme
gyei esperes végezte.

— A rád ió  fokozott mértékben 
veszi ki részét napjaink hatalmas 
egyházi és nemzeti ünnepségeiből. 
A magyar rádió hivatalos lapja, a 
Rádióélet ezalkalommal képben és 
Írásban kimerítően foglalkozik a vi
tézavatás, az Euharisztikus Kon
gresszus, a Szent István Év kima
gasló eseményeivel. A Rádióélet ára 
14 fillér, kapható minden lapárusí
tónál. Mutatványszámot küld a ki- 
adóhivatal : Bpest, Vili. Sándor-u. 7.

— Nem kerüli el V eszprém et 
a  győr—balaton i m űut. Megírtuk, 
hogy Veszprém város legutóbbi köz
gyűlésén dr. Lantos Andor szóvá- 
tette, hogy értesülése szerint a győr 
—balatoni műutat Veszprém elkerü
lésével Fűzfő felé akarják vezetni.

I Kérte tehát a polgármestert, lépjen 
közbe ennek megakadályozására. 
Amint értesülünk, Rosos Károly pol- 

i gármester ezügyben személyesen el
járt a kereskedelmi minisztériumban, 
ahol azt a felv lágosítást kapta, hogy 

, bár a Fűzfő felé vezető útszakaszt 
! megépítik, azért a Veszprémen át

vezető ut építését is tovább folytat
ják, hiszen a kincstár már eddig 

: mintegy 50.000 p -t költött az itteni 
; munkálatokra.

— Felfedezték a  levegő v ita
m injait, a csekély mennyiségben 
található nemes gázokat, amelyek
nek rendkívül fontos szerepük van 
az egészség és a betegség kiala
kulásában. Erről számol be érdek- 
feszítő cikkben Tolnai Világlapja 
új száma, amelyben közel száz pom
pás képet is talál az olvasó. Egy szám 
ára 20 fillér.

— A mozi m űsora. Abrahám 
Pál 3:1 a szerelem javára c. operett-

1 jének filmválozatát, melynek külső 
felvételei a Balatonon készültek, mu
tatja be a városi Hungária-mozgó 
ma szombaton, vasárnap és hétfőn 
(28., 29„ 30.). Filmre Szilágyi László 
és Kellér Andor szövegkönyve után 
Stella Adorján és Békeffy István Ír
ták, rendezte: Vaszary János, a tősze- 

I repeket Bársony Rózsi és Dénes 
Oszkár, a nagyobb szerepeket Kiss 
Manyi, Pálóczi, Rózsahegyi, Békeffy, 
Halmai és Bilicsi játsszák. Kiegészítő 
műsor: Romantikus Gerorgia c. szép 
és látványos ismeretterjesztő film és 
a Magyar Világhiradó, amely többek 
között Albrcht főherceg esküvőjéről 

1 és Hitler római fogadtatásáról hoz 
hangos képeket. — Szerdán és csütör- 

I tökön (jun. 1., 2.), filléres előadás- 
| bán, a nemrég Bpesten bemutatott

Éjféli keringő. Főszereplői: Brigitte 
Horney és Willy Birgel. Egy remény
telen szerelem megható történetéről 
szól s zenéjét a világhírű magyar 
hegedűmüvésznő: Linz Márta irta. 
A szereplők valamennyien kitűnőek. 
A kisérő műsorban egy ismeretter
jesztő film, a vadászembereknek él
ményt jelentő Állatok az ember va
dásztársai és Fox Világhiradó. — 
Az előadások kezdete hétfőn, csü
törtökön és szombaton fél 7 és 9, 
vasárnap és szerdán 4, fél 7 és 9 
órakor. Telefon : 363. Pénztárnyitás 
két órával az első előadás előtt.

— L opásért elitélték  a  tö b b 
szörös gyilkost. Szunyogh István 
foglalkozás és illetőség nélküli 
egyént, aki a Dunántúlon több gyil
kosságot követett el és jelenleg 
Bpesten, a gyűjtőfogházban rabos
kodik, a veszprémi törvényszék a 
zirci járásban elkövetett többrend
beli lopásért másfél évi börtönre 
Ítélte.

IRODALOM.
(H ajdani szép  B udapest.) Fő

városunk sok viszontagságot és vi
hart élt meg, pusztulása, újjászületése 
jelképe a magyarság különböző tör
ténelmi korának. Gulácsy Irén nagy 
történelmi tudással és irásmüvészet- 
tel vetíti elénk P est-B uda  változó 
arcát az U j Idők-bcn. Kiemeljük 
még a lap ünnepi tartalmából vitéz 
Somogyváry Gyula írását, Zilahy 
Lajos regényfolytatását, ürbók Atilla 
legendáját, Székely Tibor elbeszélé
sét. Jajczay János tanulmánya a re- 
fektóriumi festészetről, Zsigray Ju
lianna, Eszterhás István cikkei, Há- 
mos György ismertetése a könyv
napi könyvekről, Faludy György, 
Falu Tamás, Komjáthy Aladár, Havas 
István, Ernőd Tamás versei és vers- 
fordításai, Gáspár Miklós regénye, 

j Szilágyi István elbeszélése és idő
szerű képek, Ceruzajegyzetek s a 

! kedvelt rovatok gazdagítják az Uj 
I Idők-et. Mutatványszámot küld a 
. kiadóhivatal : Bpest, VI. Andrássy-út 

16. Előfizetés negyedévre 64 0  P, 
egyes szám 50 fillér.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Máj. 30.-án Bonyhád (Tolna m.), 
Dombóvár (Tolna ni.), Dunaföldvár 
(Tolna m.), Esztergom (Esztergom 
m.), Godisa (Baranya m.), Jánosháza 
(Vas m.), Kőszeg (Vas m.), Lovas- 
berény (Fehér m.), Mekényes (Ba
ranya m.), Nagydorog (Tolna m.), 
Pápóc (Vas m.), Szülök (Somogy 
m .); 31.-én Bonyhád (Tolna m.), 
Dunaföldvár (Tolna m.), Esztergom 
(Esztergom m.), Letenye (Zala n i.); 
jún. 1.-én Esztergom (Esztergom m.), 
Kaposvár (Somogy m.), Soniogyjád 
(Somogy m.), Szcntdienes (Baranya 
ni.), Vértcsacsa (Fehér m.), Zalaapáti 
(Zala m.), Zalabér (Zala m .); 2.-án 
Csabrendek (Zala m.), Gyönk (Tolna 
ni.), Nagypécsely (Zala m.), Tab 
(Somogy m .); 3.-án Szakcs (Tolna 
m .); 4.-én Perkáta (Fehér m .); 5.-én 
Hedrehely 'Somogy m.).

* Az eső re  fejlődésnek indult
a szőlő. Galamb István, a balaton- 
arácsi szőlészeti és borászati kerület 
főfelügyelőjének jelentése szerint a 
szőlő fakadása a hideg időjárás kö
vetkeztében egy-két heti késedelmet 
szenvedett. A május közepetáján je
lentkezett esős időben a szőlőnövény 
vegetációja erős tempóban indult 
meg, úgy, hogy mintegy jó hét eltel
tével a hajtások mintegy 30—40 cm.
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hosszúságot is elértek; ezért az első 
permetezést legtöbb helyen már 
végre is hajtották s most a váloga
tás (fattyazás), kötözés és második 
kapálás van folyamatban. A szőlő a 
helyenkinti fagyokozta károkat lassan 
kezdi kiheverni. A fagykárt nem 
szenvedett tőkék terméshozama szép, 
sőt sok helyen igen szép. A bada
csonyi részeken s a dunántúli bor
vidéken : Velence és Gárdony kör
nyékén nagyobb mértékben molype
tét észleltek, s így valószínű, hogy 
azon a vidéken erősebb molyinvázió 
lesz. Egyéb szőlökártevő rovar kü
lönösebben ezidöszerint nincs. A 
borárakban változás nem állt be. 
Borvidékek s minőség szerint kö
zönséges asztali bor ára 30—45, 
jobb minőségű és pecsenyeboroké 
50—80, a kiváló minőségű édes bo
roké 100 fillér között mozog. A nap
számbérekben mindenütt kisebb ár
emelkedés tapasztalható.

* Ú tépítések a várm egyében.
A vármegye ezévben folytatólagosan 
megépítteti a bodajk—zirci törvény
hat. útnak Bakonycsernye község 
határába eső 2 kilométeres szaka
szát és még ezévben megkezdi a 
kéttornyulak—várpalotai bekötő út
nak kiépítését. Az előbbinek junius
1.-én, az utóbbinak 3.-án lesz a 
közigazgatási bejárása, amelyen az 
alispánt dr. Kenessey Zoltán várm. 
főjegyző, az utiügyek előadója fogja 
képviselni.

* C ipészipari szaktanfolyam .
A Veszprémi Ipartestület a téli hó
napokra tervezett cipészipari szak- 
tanfolyamát most, a nyár folyamán 
rendezi június vagy július hónapban. 
Bár a jelentkezések már megtörtén
tek, mégis felhívjuk mindazokat, akik 
a tanfolyamon résztvenni óhajtanak, 
de ezideig még nem jelentkeztek, 
mielőbb jelentkezzenek a Veszprém 
és Vidéke Ipartestületénél (Vár-u.
1. sz.) Részvételi dij 10 F, a többi 
költséget a M. Kir. Iparügyi Minisz
térium vállalta. Ipartestület.

* G yüm ölcskiállítás B udapes
ten. Az Országos Pomológiai Bi
zottság júniusban Bpesten gyümölcs
kiállítást rendez acélból, hogy felku
tassák az egyes gyümölcsfajtáknak 
a természetre legalkalmasabb termő
helyeit. A kiállítás anyagai cseresz- j 
nye- és meggyfajták képezik. A leg
kiválóbb fajtákat 250 F-vel díjazzák, i 
de ezenkívül kisebb dijak is lesznek. | 
Aki a versenyen részt akar venni, | 
az szándékát jelentse be a rendező- i 
bizottságnak: Bpest, XI., Nagybol- 
dogasszony-utja 45., ahonnan rész
letes felvilágosítást küldenek.

* Lótenyésztő gazdák! Thirin- 
ger Vilmosnak A lovak helyes felne
velése c. tanulmányára felhívjuk fi
gyelmüket ! A füzet 40 fillérért kap
ható a Veszprémvárm. Gazd. Egye
sületnél, vármegyeháza Il|9.

* Sofőr-tanfolyam . Állami gép- 
járómüvezetőképző tanfolyam nyílik 
meg a M. Kir. Technológiai és Anyag- 
vizsgáló Intézetben (Bpest, VIII., 
József-körút 6.) junius 7.-én. Beírás 
és felvételi űrlapok kiadása naponta 
d. e. 10—12 óra között az igazgató- 
sági irodában.

* Az id ő já rás  és a  gyüm öl
csösben való teendők  közti ösz- 
szefüggést ismerteti a Növényvéde
lem és Kertészet legújabb száma. 
Cikket közöl még a kajszinbarack- 
fák neveléséről, a karfiol sikeres 
termesztéséről, a rózsa betegségei
ről, a permetezőgép kezeléséről, az 
almaférgesedés elleni védekezésről, 
a növények vízszükségletéről, a szőlő 
aktuális munkáiról stb. A dúsan il
lusztrált, színes gyümölcsképet is 
közlő két szaklapból a „Növényvé
delem" kiadóhivatala (Bpest, V., Vé- 
csey-u. 4.) e lapra való hivatkozás
sal díjtalanul küld mutatványszámot.

1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

(1937. m ájus 20.—június 1.)
Közli Mesterházy Béla. 14

Május 28. Péntek. Az eső egész 
éjjel zuhogott s bizony most reggel 
is eléggé borús az idő. Fél 7 óra
kor már talpon voltunk és reggeli
zés után sietve folytattuk utunkat, 
mely a csodálatosan szép gastcini 
völgyben vezetett. A völgy két olda
lát átölelő havasokból, mint valami 
örvény, rohantak alá az egész éjsza
kai esőtől megduzzadt glecserpata- 
kok a völgy közepén rohanó sebes- 
folyású nagyobb folyóba.

Először Hof-Gasteint értük. Bad- 
Gastein mellett a völgy leghíresebb 
fürdője. A 44 fokos thermál termé
szetes meleg gyógyfürdője világhíres. 
Télen innen indulnak sítúrák a 2000 
méter magasan fekvő menedékházak
hoz. Innen már látni lehetett a 6 
kilométerre fekvő Bad-gasteint. Me
netközben egy fényképfelvételt készí
tettünk a hegyoldalba vezető viadukt
ról, majd nemsokkal utánna egy 
nagyobb emelkedő után beértünk 
Bad-Gasteinbe.

Az egész gasteini völgyet déli 
irányban Bad-Gastein zárja be, mint
egy koronát adva ezen csodálatosan 
szép völgynek, melyen keresztül a 
Tauern-vasut viaduktokkal tarkított 
útja vezet. A magas-alpesi vidék köze
pette, hó és jégboritotta hegyóriások 
által övezett, gyönyörű erdőségek
kel borított völgykatlanban fekszik 
Bad-Gastein világhírű fürdőhely, 
melynek 6-8 emeletes háztömbjei 
között a Gasteiner Ache lépcsőzetes 
vízesései ömlenek a völgybe. A 
fürdőhely belterületén 18 erősen 
rádióaktiv hőforrás fakad s ezeknek 
thermálvize az összes szállodákba és 
gyógyházakba be van vezetve. Bad- 
Gastein több, mint 500 éves múltra 
tekinthet vissza. Télen hosszabb-rö- 
videbb sítúrák és kirándulások indul
nak a környékre.

Ide érve, lapokat és plaketteket 
vettünk, majd rövid nézelődés után 
rohannunk kellett Böcksteinbe, mert 
félő volt, hogy a vonatot lekéssük. 
Nagy rohanás után aztán szerencsé
sen el is értük a vonatot. Itt az ál
lomás is úgy van berendezve, hogy 
a 10 kilométeres alaguton legtöbb
ször túraautókat, motorkerékpárokat 
és rendes kerékárokat szállít utasai- 

I val együtt. Hatalmas, 18-20 kerekű 
I villanymozdonyok röpítik a vonatot 

s ez az élvezet aránylag elég drá
gába került. Két személyre kerékpá
runkkal együtt 3 20 schilinget kel
let fizetnünk.

Az alagút a 3250 méter magas 
i Ankogel és a 2463 méter magas 

Hohe Tauen alatt vezet.
Rövid pár perc alatt aztán a 

! Karinthia területén levő Mallnitzba

értünk. Ez Ausztria legmagasabban 
fekvő vasútállomásai közé tartozik. 
Biztos hóviszonyai jól ismertek.

Mallnitztól utunk egyik legrosz- 
szabb állapotban levő szakasza kö
vetkezett. Ez a rész körülbelül har
mad, vagy negyedrangu országúi
nak felel meg. Az előző nagy roha
násnak és a már eddig meg tett 
utunk fáradalmai most ütköztek ki 
rajtunk. A fáradtsághoz hozzájráult 
még ez a 40 kilométeres rossz álla
potban levő szakasz is, olyannyira, 
hogy Oberwellach határában, — mely 
hatalmas vizi erőműveiről nevezetes, 
— két órai pihenőt tartottunk. Itt 
időközben megebédeltünk, majd 
hosszabb keserves menet után Möll- I 
brückön át Spitálba értünk. Spitál- 
tól, — hol egy kicsit körülnéztünk 
a városban, — a Dráva mentén 
aránylag elég jó utón folytattuk 
utunkat Villach felé.

Úgy látszik azonban, hogy az 
időjárás, illetve a szél csak nem 
akar nekünk kedvezni. Gráctól Salz
burgig nyugati irányban mentünk, 
mondhatnám majdnem állandóan 
volt szembe fújó szelünk, hol gyen
gébb, hol erősebb; Salzburgtól 
Spitálig meg kevés kitérővel déli 
irányban jöttünk, de itt is csak 
kaptunk elég szelet; innen aztán ke
leti irányban haladunk egész Grácig 
s ezen szakasz első felében Villachig 
oly erős szembefujó szelet kaptunk, 
hogy bizony nyugati irányban menve 
sem kaptunk sehol ilyen erőset. Ez 
ellen azonban nem lehet semmit 
sem tenni s aránylag még örülhe
tünk, hogy ilyen jó időnk is van.

Spitáltól Villach mintegy 38 kilo
méterre fekszik. Fele utón Paterniont 
érintettük, majd fél 9 óra felé meg
érkeztünk Villachba. Itt először is a 
Lamm hotelba mentünk, majd kis- 
sebb pihenő és vacsorázás után vá
rosnézésre mentünk.

Aránylag nem nagy területen 
fekvő, de annál forgalmasabb város. 
Nagyon szép fekvése van. A Dráva 
mindkét partján terül el és hatalmas 
hidak kötik össze egyik városrészt 
a másikkal. Nagyobb épületei, temp
lomai, mind-mind gyönyörű zöld 
fénnyel vannak kivilágítva. Már 
érezni és látni lehet az olasz szellem 
hatását, hisz az olasz határtól mind
össze 21 kilóméterre vagyunk. Sé
tánk közben betértünk egy sörcsar
nokba, majd később egy magyar új
ságot véve, visszamentünk szállo- 
dánka, hol az újságot átböngésztük, 

j majd nemsokkal utánna pihenőre 
; tértünk.

A mai nap teljesítménye: 101 km.
(Folyt, köv.)

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A FÁK Sopronban 10:3 (7:2) 
arányban vereséget szenvedett a 
SFAC-tól. Balszerencsés küzdelem
ben — két gólos vezetés után —, 
kiállítás következtében megcsonkulva, 
lelkes játékuk ellenére sem tudott 
egyenrangú lenni. Fűzfő gólszerzői: 
Csiszár, Deák és Áfrány. Játékve
zető: Gray I.

Győrött a Perutzgyár 3:0 (1:0) 
arányban győzött a DAC ellen. Á 
Perutz csak a második félidőben, 
amikor a nagy zivatar teljesen fel
áztatta a talajt, talált magára. Gól
szerzők: Vámos II., Antaleszku és 
Magyari. Játékvezető: Veér.

Várpalotán az Unió 4:2 (1:2) 
arányban vett győzelmet a magyar- 

I óvári Hubertus fölött. A mindvégig 
I erős iramú, változatos küzdelemben 

a lelkes bányászcsapat kis szeren
csével győzött. Gólszerzői: Tárnái 

i (2), Prém és Eiler. Játékvezető: 
Böröndy.

Pét Szfehérvárott az ARAK-tól 
! 2:1 (1:1) arányban vereséget szen

vedett. Szünet előtt csak 10 ember- 
| rel játszott és hiába egészült ki a 

második félidőre és biztosított me- 
I zőnybeli fölényét. Góljukat: Kemény 

szerezte. Játékvezető: Weinper.
Ajkán az Üveggyár 1:0 (0:0) 

arányban győzött a bajnok Előre 
ellen, hatalmas iramú, szép játék 
után, nagyobb akarásával. De a szi
lárd védelem is dicséretet érdemel.

G Y Ó Rl RÁ KÓ CZIÁ N UM .
(Katoilku* F lu ln te rná tu s G yőr. Rákóczi F.-u. 57 59.) 

A z in téze l a  középiskolai tanuló ifjúságnak  
olcsón kellem es, c sa lá d ia s  o tthoni nyújt, 
egészséges élelm ezést éa  a z  Ifjak érdekében  
m egbízható, vallAserkölesAs nevelést b iz to 
sit. Az In terná tu s gyóregykázm egyel papok  
vezetése  a la tt á ll, felvesz bences és állam i 
gimnáziumi, kereskedelm i isko lai növendé
keket. I. OSZTÁLYRA JELENTKEZÉS JU
NIUS I0.-IG, m agasabb  o sz tályokba felvétel 
később Is, h a  hely  van. K ívánatra  p ro spek 
tu s , valaszbélyeg  csa to landó . Telefon : 5M. 
M érsékeltebb d íja zá sé rt Intézettel kapcso la
tos „Pálífyanum "-han c sak  gim nazisták  he
lyezhetők el. T udakozások  ugyancsak  a

fenti cim re intézendök . 150

Ajka gólszerzője: Baranyai. Játék
vezető: Gray II.

Siófokon Hajmáskér szenvedett 
vereséget 6 : 1 (3:0) arányban. Ha 
előző vasárnap Siófok az Előre-től 
pontot tudott volna szerezni, most 
ő lenne a bajnok. Mindkét csapat 
csatársora szépen játszott, de a ha
ldiák eredményesebbek voltak. Gól
szerzők : Hegedűs (3), Sárközy (3), 
illetve Szedlák. Játékvezető: Stern.

Ismét értékes pontot szerzett 
Enying Szfehérvárott a Sziklától. A 
magára talált enyingi együttes a sze
zon végére a kerület jó középcsapatai 
közé küzdötte fel magát Most is 
szépen játszottak és csak súlyos vé
delmi hibájuk miatt voltak kényte
lenek megelégedni 2:2 (1:1) arányú 
döntetlennel. Gólszerzői : Horváth és 
Wéber. Játékvezető : Pusztay.

Veszprémben, a MOVE-pályán 
játszott barátságos mérkőzést a felső
kereskedelmi és a leventék váloga
tott csapata. A mérkőzést a nagy 
lelkesedéssel és akarással küzdő 
diákok nyerték 4:2 (1:0) arányban. 
Játékvezető: Tolnay. (t. I.)

C é ilö v ö v e rs e n y .
A MOVE VSE múlt szombaton 

rendezte meg kerületi hadi és kis
puska céllövő versenyét, amelyen a 
Magyar Lövész Szövetség képvisele
tében vitéz Baüő József ezredes és 
Walasek Ferenc százados jelentek 
meg. A verseny befejezésekor Wala
sek Ferenc hazafias érzéstől áthatott 
buzdító beszédet m. adott a további 
célkitűzések elérhetésének reményé
ben. majd Zwicker Ferenc alelnök 
a bajnokok és helyezettek részére 
kiosztotta a szép és értékes tisztelet
díjakat, valamint érmeket. A céllövő
verseny részletes eredménye a kö
vetkező :

MOVE kerületi bajnokságok.
Mesterlövészek csapatversenye l —IV. 
oszt. csapatok részére: 1. Veszprémi 
MOVE 1309, 2. Győri MOVE 1291 
ponttal. Főlövészek csapatversenye 
V— VII. o. csap. részére: 1. Nádasd- 
ladányi MOVE 1185, 2. Veszprémi 
MOVE 1032. ponttal. Bajnoki egyéni 
verseny nemzetközi céltáblára I—IV.
0. lövészeknek : 1. Szűcs D. Győri 
MOVE 513, 2. dr. Rácz L. Vesz
prémi MOVE 509, 3. Csapó K. Gy. 
MOVE 507, 4. Gnasser ö . Gy. MO
VE 507, 5. Szapáry Gy. Gy. MOVE 
504 ponttal. Ugyanaz egységes célt.:
1. Szűcs D. Gy. MOVE 271, 2. 
Lontai E. V. MOVE 267, 3. Szabó 
L. V. MOVE 265, 4. dr. Rácz L. 
V. MOVE 264, 5. Szapáry Gy. Gy. 
MOVE 262 ponttal. Ugyanaz egys. 
célt. V— Vll. o. lövészeknek : 1. Va- 
lasek F. V. MOVE 254, 2. Jády J. 
V. MOVE 251, 3. Kalmár J. Nádasd- 
ladányi MOVE 247 ponttal. Ugyanaz 
egys. célt. női I—VII. o. lövészeknek: 
1. Vörös E. V. MOVE 206, 2. Pál 
E. V. MOVE 205 ponttal. Hadipuska 
bajn. csapatverseny I -  IV. o. csap. 
részére: 1. Győri MOVE 735 pont
tal. Ugyanaz V— VII. o. csapatok
nak: 1. Veszprémi MOVE 651 pont
tal. Hadipuska egyéni verseny I —VII. 
oszt. lövészeknek: 1. dr. Rácz L. V. 
MOVE 202, 2. Csapó K. Gy. MOVE 
185, 3. Gnasser ö .  Gy. MOVE 184,
4. Széles M. V. MOVE 147, 5. Sza
páry Gy. MOVE 137, Szűcs D., Gy. 
MOVE 135 ponttal.
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Hősök em lékversenye. Csapat- 
verseny I—IV. o. csapatok részére :
I. Péti PLE 1297, 2. Székesfehérvári
MÁV Előre 1266, 3. Fűzfői PLE 
1247 ponttal. Ugyanaz V— Vll. o. 
csapatoknak: 1. Várpalotai PLE
1256, 2. Veszprémi PLE 1191, 3. 
Fűzfői PLE 1139 ponttal. Egyéni 
verseny I—VI/. o. lövészeknek: 1. 
Lontai E. V. MOVE 272, 2. Gnasser 
Ö. Gy. MOVE 271, 3. Novák J. Péti ; 
PLE 269, 4. Perger Gy. Péti PLE 
269, 5. Sziklai E. V. MOVE 268,
6. Csapó K. Gy..MOVE 267, 7. Pál
J. Szfehérvári MÁV 266, 8. Zima J. 
Várpalotai PLE 264, 9. Szapáry Gy. 
Gy. MOVE 264, 10. Balogh G. V. 
PLE 263, 11. Vörös L. V. MOVE 
263, 12. Erdő I. V. PLE 262, 13. 
Szabó L. V. MOVE 262, 14. Her
ceg L. Szfeh. MÁV 261, 15. Szűcs
D. Gy. MOVE 260 ponttal. Egyéni 
verseny osztályonkint I— VII. o. lö- \ 
vészeknek: 1. Csapó K. Gy. MOVE I 
267, 2. Lontai E. V. MOVE 272, 3. | 
Sziklai E. V. MOVE 268, 4. Novák 
J. Péti PLE 269, 5. Valasek F. V. 
MOVE 249, 6. Erdő I. V. PLE 262,
7. Pál J. Szfeh. MÁV 266 ponttal. 
Kapáslövés I—VII. o. lövészeknek:
1. Csapó K. Gy. MOVE 48, 2. Sza
páry Gy. Gy. MOVE 48. 3. Hajdú
P. Várp. PLE 47, 4. Horváth I. Péti 
PLE 45, 5. Gnasser Ö. Gy. MOVE 
45 ponttal. Pisztolv egyéni verseny :
1. Pados L. Hajmáskéri HOTIS 18,
2. Feledi J. V. HOTIS 18. 3. Lontai
E. V. MOVE 14, 4. Hörnyéki P. 
Hajmáskéri HOTIS 13 ponttal.

o V asárnapi labdarugó  so r
rend. FÁK—SVSE, P. Vasutas— 
TSC IL, Hajmáskér—FÁK II., Unió 
II.—Siófok és Ajka—ARAK játsza- i 
nak mérkőzést.

o Járás i lenventeverseny Dcve-
cserben. Devecserböl jelentik: A deve- 
cseri járás leventéinek évi versenye 
nagyszámú érdeklődő jelenlétében folyt 
le f. hó 8.-án a devecseri levente
pályán. Nemes Bélák Endre főszolga
bíró nyitotta meg a versenyt, amit 
a leventék fogadalomtétele követett, 
majd a különböző atlétikai és tré
fás számok. A szép vándordijak és 
érmek kiosztása után a késő éjjeli 
órákig tartó, anyagilag és erkölcsi- j 
lég jól sikerült táncmulatság követ- i 
kezett a Polgári Lövölde helyiségé- ; 
ben. A verseny sikere Sáffár Jenő 
alezredes, jár. testn. vezető érdeme, j 
Az ünnepély sikerét fokozta a leven
ték uj zenekara, amelynek kiváló 
karnagya: Endrődi Alfréd fáradságot ] 
nem kiméivé oktatja már a lelkes j 
kis csapatot.

o A gim názium  to rnaversenye.
Vasárnap délután rendezte Veszprém- i 
ben, a MOVE-pályán a piarista gim- | 
názium évzáró tornaversenyét. A ; 
versenyen jelen volt dr. Simon 
György prelátus-kanonok, felsőházi 
tag is, a Piarista Diák Szövetség 
elnöke, valamint Rosos Károly pol
gármester és igen nagyszámú kö
zönség. A gimnázium fúvós-zene- 
karának indulójára vonultak be ka
tonás rendben a gimnazisták, majd 
felállás után a „Himnusz"-szal vette 
kezdetét az ünnepély. Az első szám

tetszetős és ügyes szabadgyakorlat 
volt, melyet gyors egymásutánban 
nyújtó, korlátgyakorlatok, futószámok, 
talajtorna, kötélhúzás és végül kézi
labda bemutató követett. A pom
pás, szemet és lelket gyönyörköd
tető számok ügyes végrehajtását a 
közönség lelkes tapssal. jutalmazta. 
A siker oroszlánrésze Tusnay Kál
mán intézeti tornatanárt illeti, aki 
fáradhatatlan ügybuzgalmával és nagy 
pedagógia tudásával hozta ki a 
fiukból e szép eredményt.

Anyakönyv.
Születés: Ónodi István köműves-s. és 

Széchenyi Katalin fia Ferenc, rk. Her- 
govics János ács-s. és Pálinkás Anna 
leánya Anna, Mária, rk. — Biró István 
gazdasági cseléd és Biró Mária fia József, 
rk. — Pandúr Terézia leánya Mária, Mag
dolna, rk. — Mórocz Sándor fm. és Sie- 
csödi Erzsébet fia halva született. — Fé- 
bert Imre fuvaros és Rozner Anna leánva 
Anna, Mária rk. — Feher István kómü- 
ves-s. és Répási Margit leánya Ilona, 
Margit, rk. — Hargitai József vánn. dijnok 
és Palkovits Rozália leánya Mária, Terézia, 
rk. — Neményi György máv. üz. altiszt 
és Appel Terézia leánya Terézia. Mag
dolna, rk. — Sulák József telekkönyvi be
tétmásoló és Léhner Mária leánya Mária 
Margit, rk. — Herseczki Mária npsz.-nö 
leánya Mária, Margit, rk. — Franki István 
börkereskedö-s. és Hajós Terézia leánya 
Veronika, izr. Babos József köműves-s. 
és Reichart Vilma fia István, József, rk.

Halálozás : Horváth János gazd. cseléd, 
80 é., rk. — özv. Koch Antainé Szabó 
Erzsébet npsz.-nő, 73 é., rk. özv. 
Botka Jánosné Kelemen Gizella dohány
árus, 46 é., rk. Pánczél Tibor 5 h., ref. 
— Franki Veronika 3 n., izr. — özv. 
Berta Mártonné Szalai Rozália 60 é., rk.

Házasság: Szalai Nándor szobafestö-s. 
rk. és Kővári Róza, Rózsa, izr.

Veszprém vármegye közigazgatási bi
zottságának kisajátítási albizottságától
Szám: 3117 1938. kb.

H ird e tm é n y .
A m. kir. kereskedelem és köz

lekedésügyi miniszter úr 15.842 1938. 
XI. számú elhatározásával a m. kir. 
államkincstár részére a Veszprém— 
rábahidvégi állami közút kiépítésé
hez szükséges Somlóvásárhcly köz
ség határában, fekvő és vonatkozó 
kisajátítási összeírásban és tervrajz
ban feltüntetett ingatlan területrészek 
megszerzésére az 1881. évi XLI. te. 
1. §-ának 1. pontja és az 5. §-a 
alapján kisajátítási jogot engedélye
zett és a kisajátítás alá vont ingat
lanokra nézve a kisajátítási eljárás
nak a hiv. törv. 32. § és következő 
§-ai értelmében való lefolytatását 
elrendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatá
rozásban foglalt rendelkezéseknek a 
78901930. M. E. sz. rendelet 5. §- 
ának 3. bekezdése értelmében alakult 
bizottság a kisajátítási tervrajz és 
összeírás megállapitá. a, az érdekelt 
felek között esetleg létrehozható bé
kés egyezség előzetes megkísérlésére 
és az érdekelt felek által az 1881 : 
XLI. t. c. I. fejezete alapján esetleg 
emelendő igények és észrevételek 
letárgyalása végett a tárgyalást 
Som lóvásárhely község határára vo
natkozóan Som lóvásárhely község 
körjegyzői h ivata lában  1938. évi 
junius hó 21.-én (kedden) d. e. 
9 ó rakor kezdi meg.

Somlóvásárhely község kisajátí
tási tervrajza és összeírása, úgyszin
tén a hirdetmény egy-egy példánya 
a szokásos hirdető helyeken folyó 
évi május hó 20.-tól folyó évi jú 
nius hó 5.-ig  bezárólag terjedő 15 
nap alatt közszemlére tétetnek ki, 
ahol azokat a hivatalos órák ideje 
alatt bármely érdekeltnek jogában 
áll betekinteni.

Felhivatnak ennélfogva a kisajá
títási összeírásban foglalt ingatlanok 
tulajdonosai, a telekkönyviig érde-

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

keltek és mindazok, akik ezen eljá
rásnál magukat bármely oknál fogva 
érdekelteknek tekintik, hogy a kitű
zött tárgyalási napon és helyen a 
bizottság előtt jelenjenek meg és észre
vételeiket akár szóban, akár írásban 
annyival is inkább adják elő, mert a 
bizottság az 1881. évi XLI. t. c. 34. 
§-a értelmében a kisajátítási terv 
felett az esetben is határozni fog, 
ha az érdekeltek közül senki sem 
jelenik meg.

Veszprém, 1938. május 16.
Dr. M esterházy Ferenc s. k.

főispán,
a  k isa já títás i albiz. elnöke.

A kiad. hiteléül:
Csalló
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! Az enyingi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságtól.

1518/1938. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Nemzetközi Gépkereskedelmi r.-t. 

végrehajtatnak — Kaszap M. László 
és Gál Istvánné Kaszap M. Vilma 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság 
a végrehajtató kérelme következ
tében az 1881. LX. t. c. 144., 146., 
147. §-a értelmében a végrehajtási 
árverést 6340 P 78 f tőkekövetelés, 
ennek 1934. évi április hó 20. nap
jától járó 5°/o kamata, 390 P 10 f 
eddig megállapított per- és végrehaj
tási és az árverési kérvényért ezút
tal megállapított 100 P költség, to
vábbá a csatlakozódnak kimondott 
dr. nagylaki Rátz Oszkár 215 P 
94 f. tőkekövetelés és jár. behajtása 
végett, a Lepsény községben fekvő 
és a lepsényi 815. sz. tjkvben A. 1., 
1—7. sorsz., 1500 hrsz. alatt fel
vett rét az Országúti II. dűlőben 
550 n-öl, 1716. hrsz. Szántó a Ci
gánydombon 825 n-öl, 2127. hrsz. 
a. felvett Szántó a Gólyái Dűlőben 
149 n-öl, 2128. hrsz. a. Szántó a 
Gólyái dűlőben 1011 n-öl, 2286. 
hrsz. a. felvett Szántó a Bozsoki 
tóra dűlőben 1109 n-öl, 2447. 
Szántó a Rövid dűlőben 962 n-öl, 
2568. hrsz. a. Szántó az Enyingi 
útra dűlőben 1100 n-öl területű, 
végrehajtást szenvedő nevén álló 
ingatlanra: 3124 P kikiáltási áron; 
a lepsényi 859. sz. tjkvben A I., 1. 
sorsz., 1381. hrsz. a. felvett rét az 
Országúti I. dűlőben 521 öl területű, 
végrehajtást szenvedő nevén álló in
gatlanra 200 P kikiáltási árban ; a 
lepsényi 1076. sz. tjkvben A. 1., 1. 
sorsz., 1365 b. hrsz. alatt felvett rét 
az Országúti I. dűlőben 482 n-öl 
területű, végrehajtást szenvedők ne
vén álló ingatlanra 233 P kikiáltási 
árban ; a lepsényi 1435. sz. tjkvben 
A. f .  1. sorsz., 1610. hrsz. alatt fel
vett rét a Sósi dűlőben 403 n-öl 
területű, végrehajtást szenvedők ne
vén álló ingatlanra 212 P kikiáltási 
árban ; a lepsényi 1050. sz. tjkvben 
A. 1., 1., 2., 4., 5. sorsz., 731a. 
hrsz. a. felvett Szántó a Szőlőkaljá- 
ban 107 n-öl, 1484 b. hrsz. alatt 
felvett Szántó az Országúti II. dűlő
ben 552 n-öl, 2159 a. hrsz. a. fel
vett Szántó a Gólyái dűlőben 743 
n-öl. 2160 a. hrsz. a. felvett Szántó 
a Gólyái dűlőben 218 n-öl területű, 
végrehajtást szenvedők nevén álló 
ingatlanra 912 P kikiáltási áron el
rendelte.

A tkvi hatóság az árverésnek 
Lepsény községházánál megtartására 
1938. évi ju lius hó 26. nap jának  
d. e. 9 ó rá já t tűzi ki és az árve
rési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 
150. §-a alapján megállapítja.

Az árverési feltételek a következők:
1. Az árverés alá eső ingatlant a 

kikiáltási ár kétharmadánál alacso

nyabb áron eladni nem lehet. 
(XLI. t. c. 26. §.)

Az árverés alá kerülő ingatlano
kat, ha az árverés megtartását a 
végrehajtatók közül dr. nagylaki 
Rátz Oszkár kéri, 10.000 P, ha Nem
zetközi Gépkereskedelmi r.-t. kéri, a 
lepsényi 859., 1050., 1076., 1435. sz. 
tjkvben felvett ingatlanra telekköny- 
venkint külön-külön 800 P vételár
nál alacsonyabb áron eladni nem le
het (5610; 1931. M. E. sz. r. 21. §).

2. Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
#|o-át készpénzben, vagy az 1911 r 
I. te. 127. §-ában meghatározott ár
folyammal számított, óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bí
rói letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881 : LX. t-c. 147., 150., 170. 
§§; 1908: XLI. t-c. 21. §.)

3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet 

•senki sem igér, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni.

Enying, 1938. ápr. 6.
A kiadm. hiteléül: Dr. Kovács s. k.
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Az enyingi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

2102 1938 b. szám.
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Nagybátony Újlaki Egyesült Ipar
művek R.-t. végrehajtatnak Borbély 
József és neje, Peczkó Gizella végre
hajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság utóajánlatra az újabb árverést 
300 P tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett, az enyingi kir. járás
bíróság területén levő, Siófok köz
ségben fekvő s a siófoki 1239. sz. 
tkvi betétben A. f .  1. sorsz., 135311. 
hrsz. alatt felvett szántó a beltelek- 
ben 364 n-öl területű, végrehajtást 
szenvedők nevén álló ingatlanra 
880 P kikiáltási áron elrendelte, a
C. 1. sorsz. alatt 1406 1905. tkv. sz. 
végzéssel özv. Erdős Jánosné Soós 
Rozália és a C. 2. alatt 5477 1935. 
tkv. végzéssel özv. Peczkó Bertalan- 
né szül. Póbroka Magdolna javára 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti, 
illetve holtigtartó haszonélvezeti jo
gok fenntartásával elrendelte.

Az árverést 1938. évi jun ius hó 
15. nap ján  d. e. 10 ó rak o r Siófok, 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási árnál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10°0-át készpénzben, vagy az 1881: 
LX. te. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
birói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket alá
írni (1881 : LX. te. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: XL. te. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha 
többet Ígérni senki sem akar, köte
les nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa Ígért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegészíteni. (1908: XL. te. 
25. §).

Enying, 1938. április 12.
A kiadm. hiteléül:

Lontay Dr. Kovács sk.
kiadó. 151 kir. jb . elnök.

Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


